Aviso de RETIFICAÇÃO de Edital de Licitação
RETIFICAÇÃO Nº 001
PROCESSO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE N.º 02/2018
TIPO: MENOR PREÇO
A Câmara Municipal de Altinópolis torna público a RETIFICAÇÃO Nº 001 do Edital do
Processo de Licitação Carta – Convite nº 02/2018, que tem como objeto a aquisição de um
veículo novo (0 km), ano de fabricação/modelo mínimo 2018, para uso da Câmara Municipal
de Altinópolis/SP, com a discriminação contida no Anexo I do presente edital, referente aos
seguintes itens do edital e seu anexo I, os quais devem ser lidos como seguem e não como
constaram:
“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS torna público que realizará licitação na
modalidade de CARTA CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de um
veículo novo (0 km) para uso da Câmara Municipal de Altinópolis/SP, com a discriminação
contida no Anexo I do presente edital, pelo tipo de licitação de “MENOR PREÇO GLOBAL”,
nas condições do Inciso III do Artigo 22 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993, e
demais disposições legais aplicáveis no caso, com previsão para recebimento das propostas, até
as 10:00 horas do dia 18 de setembro 2018, as quais serão abertas às 11:00 horas do mesmo dia,
no respectivo Setor de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Altinópolis, localizado
na Rua Coronel Honório Palma, 435 – Centro, nesta cidade e comarca de Altinópolis (SP),
Cep: 14350-000, expedindo, para tanto o presente Edital que especifica ainda o seguinte”
“2.3. Prazo para recebimento do envelope “01 – DOCUMENTAÇÃO”:
Até as 10:00 horas do dia 18 de setembro 2018.
2.4. Com a apresentação do envelope de documentação e, depois de verificado a sua
regularidade, a empresa participante será considerada habilitada para fins de participação do
presente certame, nos termos do artigo 22, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93;
2.5. Prazo para o recebimento do envelope “02 – PROPOSTA”:
Até as 10:00 horas do dia 18 de setembro 2018.”.
Anexo I – Termo de Referência
2 – Especificações Mínimas:
MOTORIZAÇÃO

Motor com potência mínima de 150 cv

ANO

Ano de fabricação/modelo mínimo 2018

CATEGORIA

Sedan

TRANSMISSÃO

Automática

FREIOS

Sistema de freios com ABS e EBD

RODAS E PNEUS

Roda de liga – Aro mínimo de 16” (original de fábrica)

SEGURANÇA

Air Bags frontais e Air Bags laterais, no mínimo.
Controle de tração e estabilidade
Sensor de estacionamento traseiro
Sistema de alarme (original de fábrica)
Travamento elétrico das 4 portas (original de fábrica)

COMBUSTÍVEL

Flex

DIMENSÕES

Tanque de combustível com capacidade mínima de 50l
Porta malas com capacidade mínima de 400l

TECNOLOGIA

Desembaçador traseiro
Ar condicionado digital (original de fábrica)
Rádio FM com entrada USB

N° DE PASSAGEIROS

5

COR

Preta (para-choques na cor do veículo)

N° DE PORTAS

4

ACESSÓRIOS

Estepe, chave de roda, macaco, triângulo e demais
equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN

GARANTIA

Mínima de 3 anos

O Edital retificado, na íntegra, encontra-se disponível em:
http://www.camaradealtinopolis.sp.gov.br/licitacoes/
Altinópolis/SP, 06 de setembro de 2018.
SEBASTIÃO ALVES PAULINO
Presidente da Câmara Municipal

